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Απόσπασμα Πράξης
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Αριθ. 28 της 4ης Οκτωβρίου 2019
Στο Μαρούσι, την 4η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, η Επιτροπή Ερευνών
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., όπως συγκροτήθηκε με την
αριθ. 44/8-12-2017 (Θ. 4.1) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και σύμφωνα με
το Ν. 3027/2002, άρθρο 4, παρ. 2.δ., πραγματοποίησε, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου της, Σαριδάκη Ιωάννη, συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα Μέλη, παρουσιάστηκαν και πήραν
μέρος οι:
1. Σαριδάκης Ιωάννης, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόεδρος της Επιτροπής
Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι:
2. Αντωνίου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής του
ΠΑΔΑ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Κροντηράς Χριστόφορος, Καθηγητής του τμήματος Φυσικής του
Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος της Επιτροπής
4. Normand Pascal Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και
Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος», Μέλος της Επιτροπής.
Απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Γεώργιος Μουστάκας, Αναστασία
Κωστάκη και Βασίλειος Ρίζος.
Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Αργυρώ Μεντάκη, Προϊσταμένη της Μονάδας
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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ΘΕΜΑ 3.2: Πρακτικό Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για την ανάθεση
διδακτικού έργου στο μάθημα «Διδακτική Μαθοδολογία» α΄ εξαμήνου
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ακαδ. έτους 2019-2020 στην πόλη της Θεσσαλονίκης στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής
Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική
και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος 2019-2020.
Για το θέμα 3.2 της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. To N. 3027/28-06-2002 [ΦΕΚ 152/τ.Α’/2002] που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων
Οργανισμών ……. και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την
Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης –
Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ
2. Το άρθρο 4, παρ.6 του Ν.3027/2002 που αναφέρεται σε μεταφορά και
μετονομασία του Ειδικού Λογαριασμού της ΣΕΛΕΤΕ σε Ειδικό Λογαριασμό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και τη λειτουργία του έκτοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ανωτέρω νόμου και εν γένει με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους
Ειδικούς Λογαριασμούς των ΤΕΙ
3. Την αριθ. 54591/Ζ1 (ΦΕΚ 191/τ. ΥΟΔΔ/11-4-2016) Υπουργική Απόφαση
ανασυγκρότησης της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
4. Την αριθ. 44/8-12-2017 (Θ. 4.1) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
συγκρότησης Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
5. Το Ν. 4485/2017 [ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017] «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», Κεφ. Η΄
«Ειδικοί
Λογαριασμοί
Κονδυλίων
Έρευνας
Ανώτατων
Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα»
6. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
7. Την αριθ. 17/21-5-2015 (Θ. 1.7) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
για
τη
διαχειριστική
λειτουργία
του
Προγράμματος
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./Π.Ε.ΣΥ.Π. από τον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
8. Την αριθ. 18/10-5-2019 (Θ. 4.3) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η λειτουργία του Προγράμματος «Ετήσιο
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 20192020
9. Την αριθ. 22/31-5-2019 (Θ. 4.2) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. «Κανονισμός λειτουργίας του ΕΠΠΑΙΚ»
10. Την αριθ. 19/7-6-2019 (Θ. 4.9) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου
ιδιωτικού δικαίου για το ακαδ. έτος 2019-2020 του Ετήσιου Προγράμματος
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 20192020
11. Την αριθ. πρωτ. 15615_2019/10-7-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2019-2020 στο πλαίσιο
του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)
και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό
(ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2019-2020
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12. Τις αριθ. 25/5-9-2019 (Θ. 4.11) και 26/13-9-2019 (Θ. 4.4) Πράξεις της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τις οποίες
εγκρίθηκε η ανάρτηση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα αριθ. πρωτ.
ΕΛ/7637/4-9-2019 και ΕΛ/9455/11-9-2019 Πρακτικά αξιολόγησης προτάσεων
για την ανάθεση διδακτικού έργου α΄ εξαμήνου για το Ετήσιο Πρόγραμμα
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) ακαδ. έτους 2019-2020
13. Την από 6/9/2019 και 13/9/2019 αντίστοιχα ανάρτηση των αποτελεσμάτων
στην Ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.
14. Το γεγονός ότι δόθηκε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων για την υποβολή ενστάσεων
15. Το αριθ. πρωτ. ΕΛ/10931/25-9-2019 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων της
αρμόδιας Επιτροπής
16. Την αριθ. 27/27-10-2019 (Θ.3.12.β) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. παραπομπής στην Επιτροπή εξέτασης
ενστάσεων του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. των τελικών αξιολογικών πινάκων
υποψηφίων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Διδακτική
Μεθοδολογία» ΕΠΠΑΙΚ α΄ εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020 για την πόλη της
Θεσσαλονίκης
17. Το αριθ. πρωτ. ΕΛ/12085/2-10-2019 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής
εξέτασης ενστάσεων
μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της
ομόφωνα αποφασίζει
την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων για την ανάθεση διδακτικού έργου
στο μάθημα «Διδακτική Μεθοδολογία» ΕΠΠΑΙΚ α΄ εξαμήνου ακαδ. έτους 20192020 για την πόλη της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ.
15615_2019/10-7-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή
προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού
δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης
(ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2019-2020 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 20192020, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. ΕΛ/12085/2-10-2019 Πρακτικό της
αρμόδιας Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, το οποίο έχει ως ακολούθως:
«Πρακτικό Παραπομπής
διδακτικού έργου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.
Προς: Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Θέμα: Παραπομπή με την υπ’ αριθμόν 27/27-09-2019 (Θ. 3.12 (β)) Πράξη
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σύμφωνα με την
οποία για το μάθημα «Διδακτική Μεθοδολογία» στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
παραπέμπονται στην Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων για ανάθεση διδακτικού έργου τους
οποίους εισηγήθηκε η παρούσα επιτροπή, προκειμένου να επανεξετασθεί η
κατάταξη των υποψηφίων και να εισηγηθεί αιτιολογημένα εκ νέου τον τελικό
αξιολογικό πίνακα για την πόλη της Θεσσαλονίκης στο μάθημα «Διδακτική
Μεθοδολογία».
Σήμερα, 02/10/2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 15.00 συνήλθε στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. η
Επιτροπή ενστάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις
ανάγκες των Προγραμμάτων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ο Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε για το έτος 2019-20, όπως έχει
συγκροτηθεί βάσει των Πράξεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
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Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. υπ’ αριθ. 7/23-2-2018 (Θ.6.3) και 36/8-10-2018 (Θ.
6.6) απαρτιζόμενη από τους:
Τακτικά μέλη:
- Ιωσήφ Φραγκούλη,Αναπλ. Καθηγητή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως Πρόεδρο
- Λεωνίδα Γομάτο, Καθηγητή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως μέλος και μετέχει στη συνεδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης.
- Χρήστος Κεχαγιάς, Καθηγητής Εφαρμογών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως μέλος
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Την αριθ. πρωτ. 15615_2019/10-7-2019Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού δικαίου στο
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.ακαδ. έτους 2019-20.
2. Την αριθ. 27/27-09-2019 (Θ. 3.12 (β)) Πράξη Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σύμφωνα με την οποία για μάθημα
«Διδακτική Μεθοδολογία» στην πόλη της Θεσσαλονίκης, παραπέμπει στην Επιτροπή
εξέτασης ενστάσεων του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες υποψηφίων για ανάθεση διδακτικού έργου τους οποίους εισηγήθηκε,
προκειμένου να επανεξετάσει την κατάταξη των υποψηφίων και να εισηγηθεί
αιτιολογημένα εκ νέου τον τελικό αξιολογικό πίνακα για την πόλη της
Θεσσαλονίκης στο μάθημα.
3. Τις προτάσεις υποψηφιότητας, τα προσόντα των υποψηφίων και τις ενστάσεις
των υποψηφίων.
Η επιτροπή ενστάσεων αξιολόγησε τους υποψηφίους στο μάθημα «Διδακτική
Μεθοδολογία» και από την αξιολόγηση των υποψηφίων ανά κατηγορία κριτηρίων
προκύπτουν τα ακόλουθα:
1. Υπ΄αριθ. Πρωτ. 2019/00354 Αίτηση
Κριτήρια
αξιολόγησης
Σπουδές (30%)

Δημοσιεύσεις
τελευταίας πενταετίας
(30%)

Συγγραφικό
έργο
τελευταίας πενταετίας
(20%)

Διδακτικό
(20%)

Έργο

Συνάφεια

Μερική συνάφεια

Απορριπτέο

Διδακτορικό δίπλωμα :
Η Διδασκαλία της
Αγγλικής και Ελληνικής
Γλώσσας στα Ελληνικά
Δημοτικά Σχολεία. Απόψεις
Γονέων και Διδασκάλων.
και μεταπτυχιακό δίπλωμα:
Σπουδές στην Εκπαίδευση
4 δημοσιεύσεις σε πρακτικά
ελληνικών και διεθνών
συνεδρίων, σε διεθνές
συλλογικό τόμο, ελληνικά και
διεθνή περιοδικά

1 μεταπτυχιακό
δίπλωμα:
Θεωρητική και
Εφαρμοσμένη
Γλωσσολογία

1 μεταπτυχιακό
δίπλωμα:
ΙΣΤΟΡΙΑ,
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

17 δημοσιεύσεις σε
πρακτικά ελληνικών
και διεθνών
συνεδρίων, σε διεθνές
συλλογικό τόμο,
ελληνικά και διεθνή
περιοδικά
1 Επιμέλεια βιβλίου
συλλογικού τόμου σε
ελληνικό εκδοτικό οίκο
1Επιμέλεια βιβλίου /
συλλογικού τόμου σε
διεθνή εκδοτικό οίκο
1 ακαδημαϊκό εξάμηνο

4

-

10 ακαδημαϊκά εξάμηνα

4

-

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο που περιγράφεται στην προκήρυξη και ο οποίος είναι
δημοσιευμένος στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 15615_2019/10-7-2019 πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου, η μοριοδότηση της
υποψηφίας με αριθ. πρωτ. 2019/00354 σε συνάρτηση με τον μέγιστο αριθμό
μορίων ανά κριτήριο που συγκεντρώθηκε από τους υποψηφίους στο συγκεκριμένο
μάθημα εμφανίζεται ως εξής:
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Κριτήρια

Μέγιστος
αριθμός μορίων
ανά κριτήριο

Αριθμός μορίων
της υποψηφίας

Μοριοδότηση της
υποψηφίας
αναλογικά %

Σπουδές (30%)
Δημοσιεύσεις
τελευταίας
πενταετίας (30%)
Συγγραφικό
έργο
τελευταίας
πενταετίας
(20%)
Διδακτικό Έργο (20%)

210
1770

210
1770

30
30

90

20

4,45

211,40

180,40

17,06

Ως εκ τούτου, το ποσοστό της υποψηφίας, σε συνάρτηση με το ανώτατο ποσοστό
που συγκεντρώθηκε από όποιον/α υποψήφιο/α σημείωσε την καλύτερη βαθμολογία
ανά κριτήριο στο συγκεκριμένο μάθημα, αναλογικά είναι 81,51% και
καταλαμβάνει την πρώτη (1η) θέση στον αξιολογικό πίνακα με τα πλήρη
προσόντα.
2. Υπ΄αριθ. Πρωτ. 2019/00393 Αίτηση
Κριτήρια
αξιολόγησης
Σπουδές (30%)

Δημοσιεύσεις
τελευταίας
πενταετίας (30%)
Συγγραφικό
έργο
τελευταίας
πενταετίας (20%)
Διδακτικό
Έργο
(20%)

Συνάφεια

Μερική συνάφεια

Απορριπτέο

Διδακτορικό δίπλωμα:
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
-

1 μεταπτυχιακό
δίπλωμα:
Σχολική Παιδαγωγική

-

1 δημοσίευση σε
πρακτικά διεθνούς
συνεδρίου
1βιβλίο / συλλογικό
τόμο σε ελληνικό
εκδοτικό οίκο
1 ακαδημαϊκό εξάμηνο

1

1 βιβλίο σε ελληνικό εκδοτικό
οίκο
13 ακαδημαϊκά εξάμηνα

3
13 ακαδημαϊκά
εξάμηνα

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο που περιγράφεται στην προκήρυξη και ο οποίος είναι
δημοσιευμένος στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 15615_2019/10-7-2019 πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου, η μοριοδότηση της
υποψηφίας με αριθ. πρωτ. 2019/00393 σε συνάρτηση με τον μέγιστο αριθμό
μορίων ανά κριτήριο που συγκεντρώθηκε από τους υποψηφίους στο συγκεκριμένο
μάθημα εμφανίζεται ως εξής:
Κριτήρια
Σπουδές (30%)
Δημοσιεύσεις
τελευταίας πενταετίας
(30%)
Συγγραφικό
έργο
τελευταίας πενταετίας
(20%)
Διδακτικό Έργο (20%)

Μέγιστος
αριθμός μορίων
ανά κριτήριο
210
1170

Αριθμός μορίων
της υποψηφίας
150
30

Μοριοδότηση της
υποψηφίας
αναλογικά %
21,42
0,51

90

90

20

211,40

211,40

20

Ως εκ τούτου, το ποσοστό της υποψηφίας, σε συνάρτηση με το ανώτατο ποσοστό
που συγκεντρώθηκε από όποιον/α υποψήφιο/α σημείωσε την καλύτερη βαθμολογία
ανά κριτήριο στο συγκεκριμένο μάθημα, αναλογικά είναι 61,93% και
καταλαμβάνει τη δεύτερη (2η) θέση στον πίνακα με τα πλήρη προσόντα.
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3. Υπ΄αριθ. Πρωτ. 2019/00173 Αίτηση
Η Επιτροπή επανεξέτασε την υποβληθείσα πρόταση του υποψηφίου και έκρινε ότι
το διδακτορικό του δίπλωμα («Διερεύνηση αγροδιατροφικών παραγωγικών
συστημάτων») είναι μερικής συνάφειας με το γνωστικό αντικείμενο του
επιλεγόμενου μαθήματος και ως εκ τούτου εντάσσεται στον αξιολογικό πίνακα με
τα ελλιπή προσόντα, καθώς σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου
15615_2019/10-7-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση
διδακτικού έργου, στην περίπτωση μερικής συνάφειας διδακτορικού διπλώματος
ο/η υποψήφιος/α αξιολογείται και κατατάσσεται στον πίνακα με τα ελλιπή
προσόντα.
Κριτήρια
αξιολόγησης
Σπουδές (30%)

Συνάφεια

Μερική συνάφεια

Απορριπτέο

Μεταπτυχιακό δίπλωμα:
Εκπαίδευση Ενηλίκων

Διδακτορικό
δίπλωμα:
Διερεύνηση
αγροδιατροφικών
παραγωγικών
συστημάτων
2 δημοσιεύσεις σε
πρακτικά ελληνικών
και διεθνών
συνεδρίων, σε
ελληνικό συλλογικό
τόμο, ελληνικά και
διεθνή περιοδικά
-

Μεταπτυχιακό
δίπλωμα:
Αγροτική Οικονομία

2 ακαδημαϊκά
εξάμηνα

1

Δημοσιεύσεις
τελευταίας
πενταετίας (30%)

20 δημοσιεύσεις σε πρακτικά
ελληνικών και διεθνών
συνεδρίων, σε ελληνικό
συλλογικό τόμο, σε ελληνικά
και διεθνή περιοδικά

Συγγραφικό
έργο
τελευταίας
πενταετίας (20%)
Διδακτικό
Έργο
(20%)

1 βιβλίο σε ελληνικό εκδοτικό
οίκο
14 ακαδημαϊκά εξάμηνα

20

20

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο που περιγράφεται στην προκήρυξη και ο οποίος είναι
δημοσιευμένος στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 15615_2019/10-7-2019 πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου, η μοριοδότηση του
υποψηφίου με αριθ. πρωτ. 2019/00173 σε συνάρτηση με τον μέγιστο αριθμό
μορίων ανά κριτήριο που συγκεντρώθηκε από τους υποψηφίους στο συγκεκριμένο
μάθημα εμφανίζεται ως εξής:
Κριτήρια

Σπουδές (30%)
Δημοσιεύσεις
τελευταίας πενταετίας
(30%)
Συγγραφικό
έργο
τελευταίας πενταετίας
(20%)
Διδακτικό Έργο (20%)

Μέγιστος
αριθμός μορίων
ανά κριτήριο
120
1860

Αριθμός μορίων
του υποψηφίου
120
1860

Μοριοδότηση του
υποψηφίου
αναλογικά %
30
30

80

80

20

177

177

20

Ως εκ τούτου, το ποσοστό του υποψηφίου, σε συνάρτηση με το ανώτατο ποσοστό
που συγκεντρώθηκε από όποιον/α υποψήφιο/α σημείωσε την καλύτερη βαθμολογία
ανά κριτήριο στο συγκεκριμένο μάθημα, είναι αναλογικά είναι 100%. Εντάσσεται
στον αξιολογικό πίνακα με τα ελλιπή προσόντα και καταλαμβάνει την
πρώτη (1η) θέση.
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4. Υπ΄ αριθ. Πρωτ. 2019/00054 Αίτηση
Κριτήρια αξιολόγησης
Σπουδές (30%)

Δημοσιεύσεις τελευταίας
πενταετίας (30%)
Συγγραφικό
έργο
τελευταίας
πενταετίας
(20%)
Διδακτικό Έργο (20%)

Συνάφεια
Διδακτορικό δίπλωμα:
Ένταξη; Ιστορίες ζωής
των δασκάλων εδικής
αγωγής
1 δημοσίευση σε
πρακτικά διεθνούς
συνεδρίου
-

Μερική συνάφεια
1 μεταπτυχιακό
δίπλωμα: Ειδική
Αγωγή

Απορριπτέο
-

1 δημοσίευση σε
πρακτικά διεθνούς
συνεδρίου
-

7

-

2 ακαδημαϊκό
εξάμηνα

6

1

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο που περιγράφεται στην προκήρυξη και ο οποίος είναι
δημοσιευμένος στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 15615_2019/10-7-2019 πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου, η μοριοδότηση της
υποψηφίας με αριθ. πρωτ. 2019/00054 σε συνάρτηση με τον μέγιστο αριθμό
μορίων ανά κριτήριο που συγκεντρώθηκε από τους υποψηφίους στο συγκεκριμένο
μάθημα εμφανίζεται ως εξής:
Κριτήρια
Σπουδές (30%)
Δημοσιεύσεις
τελευταίας πενταετίας
(30%)
Συγγραφικό
έργο
τελευταίας πενταετίας
(20%)
Διδακτικό Έργο (20%)

Μέγιστος
αριθμός μορίων
ανά κριτήριο
120
1860

Αριθμός μορίων
της υποψηφίας
90
120

Μοριοδότηση της
υποψηφίας
αναλογικά %
22,5
1,93

80

0

0

177

4,20

0,47

Ως εκ τούτου, το ποσοστό της υποψηφίας, σε συνάρτηση με το ανώτατο ποσοστό
που συγκεντρώθηκε από όποιον/α υποψήφιο/α σημείωσε την καλύτερη βαθμολογία
ανά κριτήριο στο συγκεκριμένο μάθημα, αναλογικά είναι 24,91% και
καταλαμβάνει τη δεύτερη (2η) θέση στον πίνακα με τα ελλιπή προσόντα.
Η επιτροπή εξέτασε την αριθ. πρωτ.ΕΛ/9124/11-9-2019 ένσταση και την αριθ.
πρωτ ΕΛ/10033/13-9-2019 ένσταση:
Α. Επί της αριθ. πρωτ.ΕΛ/9124/11-9-2019 ένστασης η Επιτροπή Ενστάσεων
επανεξέτασε την υποβληθείσα πρόταση της υποψηφίας και ανά κατηγορία
κριτηρίων προκύπτουν τα ακόλουθα:
Κριτήρια αξιολόγησης
Σπουδές (30%)

Δημοσιεύσεις τελευταίας
πενταετίας (30%)

Συνάφεια
Διδακτορικό δίπλωμα :
Η Διδασκαλία της
Αγγλικής και Ελληνικής
Γλώσσας στα Ελληνικά
Δημοτικά Σχολεία.
Απόψεις Γονέων και
Διδασκάλων.
και μεταπτυχιακό
δίπλωμα:
Σπουδές στην Εκπαίδευση
4 δημοσιεύσεις σε
πρακτικά ελληνικών και
διεθνών συνεδρίων, σε
διεθνές συλλογικό τόμο,

7

Μερική συνάφεια
1 μεταπτυχιακό
δίπλωμα:
Θεωρητική και
Εφαρμοσμένη
Γλωσσολογία

Απορριπτέο
1 μεταπτυχιακό
δίπλωμα:
ΙΣΤΟΡΙΑ,
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

17 δημοσιεύσεις σε
πρακτικά ελληνικών και
διεθνών συνεδρίων, σε
διεθνές συλλογικό τόμο,
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Συγγραφικό
τελευταίας
(20%)

έργο
πενταετίας

Διδακτικό Έργο (20%)

ελληνικά και διεθνή
περιοδικά
-

10 ακαδημαϊκά εξάμηνα

ελληνικά και διεθνή
περιοδικά
1 Επιμέλεια βιβλίου
συλλογικού τόμου σε
ελληνικό εκδοτικό οίκο
1Επιμέλεια βιβλίου /
συλλογικού τόμου σε
διεθνή εκδοτικό οίκο
1 ακαδημαϊκό εξάμηνο

4

-

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο που περιγράφεται στην προκήρυξη και ο οποίος είναι
δημοσιευμένος στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 15615_2019/10-7-2019 πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου, η μοριοδότηση της
υποψηφίας με αριθ. πρωτ. 2019/00354 σε συνάρτηση με τον μέγιστο αριθμό
μορίων ανά κριτήριο που συγκεντρώθηκε από τους υποψηφίους στο συγκεκριμένο
μάθημα εμφανίζεται ως εξής:
Κριτήρια
Σπουδές (30%)
Δημοσιεύσεις
τελευταίας πενταετίας
(30%)
Συγγραφικό
έργο
τελευταίας πενταετίας
(20%)
Διδακτικό Έργο (20%)

Μέγιστος
αριθμός μορίων
ανά κριτήριο
210
2220

Αριθμός μορίων
της υποψηφίας
210
1770

Μοριοδότηση της
υποψηφίας
αναλογικά %
30
23,91

120

20

3,33

211,40

180,40

17,06

Ως εκ τούτου, το ποσοστό της υποψηφίας, σε συνάρτηση με το ανώτατο ποσοστό
που συγκεντρώθηκε από όποιον/α υποψήφιο/α σημείωσε την καλύτερη βαθμολογία
ανά κριτήριο στο συγκεκριμένο μάθημα, αναλογικά είναι 74,31%. Η θέση της
στον αξιολογικό πίνακα δεν μεταβάλλεται και διατηρεί τη δεύτερη (2η)
θέση.
B. Η ένσταση γίνεται δεκτή. Επί της αριθ. πρωτ. ΕΛ/10033/13-9-2019 ένστασης η
Επιτροπή Ενστάσεων επανεξέτασε την υποβληθείσα πρόταση της υποψηφίας και
ανά κατηγορία κριτηρίων προκύπτουν τα ακόλουθα:
Κριτήρια αξιολόγησης
Σπουδές (30%)

Δημοσιεύσεις τελευταίας
πενταετίας (30%)
Συγγραφικό
έργο
τελευταίας
πενταετίας
(20%)
Διδακτικό Έργο (20%)

Συνάφεια
Διδακτορικό δίπλωμα:
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1 βιβλίο σε ελληνικό
εκδοτικό οίκο
13 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Μερική συνάφεια
1 μεταπτυχιακό
δίπλωμα:
Σχολική Παιδαγωγική

Απορριπτέο
-

1 δημοσίευση σε
πρακτικά διεθνούς
συνεδρίου
1βιβλίο / συλλογικό
τόμο σε ελληνικό
εκδοτικό οίκο
1 ακαδημαϊκό εξάμην0

1
3
13 ακαδημαϊκά
εξάμηνα

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο που περιγράφεται στην προκήρυξη και ο οποίος είναι
δημοσιευμένος στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 15615_2019/10-7-2019 πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου, η μοριοδότηση της
υποψηφίας με αριθ. πρωτ. 2019/00393 σε συνάρτηση με τον μέγιστο αριθμό
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μορίων ανά κριτήριο που συγκεντρώθηκε από τους υποψηφίους στο συγκεκριμένο
μάθημα εμφανίζεται ως εξής:
Κριτήρια
Σπουδές (30%)
Δημοσιεύσεις
τελευταίας πενταετίας
(30%)
Συγγραφικό
έργο
τελευταίας πενταετίας
(20%)
Διδακτικό Έργο (20%)

Μέγιστος
αριθμός μορίων
ανά κριτήριο
210
2220

Αριθμός μορίων
υποψηφίας
150
30

Μοριοδότηση της
υποψηφίας
αναλογικά %
21,43
0,40

120

90

15

211,40

211,40

20

Ως εκ τούτου, το ποσοστό της υποψηφίας, σε συνάρτηση με το ανώτατο ποσοστό
που συγκεντρώθηκε από όποιον/α υποψήφιο/α σημείωσε την καλύτερη βαθμολογία
ανά κριτήριο στο συγκεκριμένο μάθημα, αναλογικά είναι 56,83%. Εντάσσεται
στον αξιολογικό πίνακα με τα πλήρη προσόντα και καταλαμβάνει την τρίτη
(3η) θέση.
Αρ.
Βαθμός
Πρωτοκόλλου
2019/00173

92.45979186

2019/00354

74.31942349

2019/00393

56.83397684

Αρ. Πρωτοκόλλου

Βαθμός

2019/00054

80.00000000

Η επιτροπή επανεξετάζοντας τις προτάσεις των υποψηφίων και τις ενστάσεις τις
οποίες υπέβαλαν κατατάσσει τους υποψηφίους στο μάθημα «Διδακτική
Μεθοδολογία» και εισηγείται τους ακόλουθους τελικούς πίνακες για την πόλη της
Θεσσαλονίκης:
Αρ.
Βαθμός
Πρωτοκόλλου
2019/00354

81.51161568

2019/00393

61.93704601

Αρ.
Πρωτοκόλλου

Βαθμός

2019/00173
2019/00054

100.00000000
24.91006014

Αρ.
Πρωτοκόλλου
2019/00162
Ιωσήφ Φραγκούλης
Πρόεδρος

Δεν έχουν προστεθεί αρχεία
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λεωνίδας Γομάτος
Μέλος
Χρήστος Κεχαγιάς
Μέλος»
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Η Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Σαριδάκης

Ευαγγελία Αντωνίου
Τα Μέλη

Χριστόφορος Κροντηράς
Pascal Normand
Η Γραμματέας
Αργυρώ Μεντάκη
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